
 

 

 

Departament d’Orientació i Psicopedagogia 
 

Curs 2017-18                  Criteris avaluació 

 

Donades les característiques dels alumnes que atenem des del departament en resposta a 

les mesures d’atenció a la diversitat dictades per la normativa actual considerem la següent 

manera de verificar el seu progrés: 

 

Assistència a classe 5% 

Treball a l ‘aula 20% 

Comportament 20% 

Dossier /Llibreta 15% 

Continguts/Proves 40% 

 

Aquestes mesures quedaran reflectides en els PLANS INDIVIDUALITZATS dels alumnes,  i ens 

els PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR de les aules de 1r E, 2nE i 3rE. 

Per tant, els alumnes que cursin la seva escolaritat en una d’aquestes aules SEMPRE hauran 

de sere avaluats tenint en compte aquestes adaptacions. 

 

La valoració de casdascun d’aquests ítems es fa diàriament. 

 

La nota màxima en aquestes aules, 1rESO E, 2n ESO E i 3r ESO E serà un 6 i només en casos 

excepcionals es valorarà amb una nota més alta. 

Els alumnes de notes més altes  seran tinguts en compte per a passar-los a un grup ordinari, 

sense adaptació el següent curs. 

 

Els alumnes que no superin la matèria  durant el curs passaran a ser valorats seguint els 

criteris dels departaments corresponents a les matèries suspeses a la convocatoria de 
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setembre.  Per presentar-se a l’examen extraordinari de setmbre és IMPRESCINDIBLE haver 

fet i presentar la tasca d’estiu que se’ls dona a final de curs. 

 

Els Departaments de Tecnologia, Socials i Matemàtiques els han adaptat seguint els criteris 

dels departaments i han quedat de la següent manera: 

 

MATEMÀTIQUES 

Portar el material 5% 

Treball a l’aula 20% 

Dossier / Llibreta 10% 

Comportament 15% 

Continguts / Proves 50% 

  

CATALÀ 

 

La seva qualificació màxima serà de 5 o 6. Poden optar a una qualificació superior, si 

demanen ser avaluats amb les proves ob ectives que realit en els alumnes que no tenen 

l  adaptació curricular. 

Per als grups E, tenint en compte  les característiques de l’alumnat que s’atén des del 

Departament d’Orientació i Psicopedagogia i en resposta a les mesures d’atenció a la 

diversitat dictades per la normativa actual, es considerarà el que es detalla per verificar el 

seu progrés: 

Portar el material 5 % 

Treball a l’aula 20 % 

Comportament 20 % 



Dossier/llibreta 15 % 

Continguts/proves 40 % 

 

TECNOLOGIA 

1 ESO E 

Seguiran uns criteris d’avaluació adaptats a les seves característiques donant més 

importància a la part procedimental: en concret el 70% del curs i, per tant, de la nota, serà 

procedimental, el 20% conceptual i el 10% restant serà actitudinal (en casos d’actitud molt 

negativa podrà comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui d’insuficient). 

2 ESO E 

Seguiran uns criteris d’avaluació adaptats a les seves característiques donant més 

importància a la part procedimental: en concret el 70% del curs i, per tant, de la nota, serà 

procedimental, el 20% conceptual i el 10% restant serà actitudinal (en casos d’actitud molt 

negativa podrà comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui d’insuficient). 

3 ESO D i E 

Es tracta d’uns grups integrats per alumnes amb ritme d’aprenentatge inferior i interessos 

diferents (cicles formatius de grau mitjà, món laboral, etc.) als alumnes dels grups A, B i C. 

L’avaluació es realit arà amb la mateixa ponderació dels continguts descrita al començament 

(continguts conceptuals: 45%, continguts procedimentals: 45%, continguts actitudinals: 

10%). Els criteris d’avaluació seran també els mateixos però amb un grau de dificultat i 

d’exigència inferior pel què respecta a l’apartat de càlculs i problemes. En casos d’actitud 

molt negativa podrà comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui 

d’insuficient. 

 

 

 

 


